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 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

DE NIEUWE BTW-REGELING VOOR PARAMEDISCHE BEROEPEN. NIEUW
BELANGRIJKE WIJZIGING IN DE BTW-REGELING VOOR MEDISCHE BEROEPEN VANAF JANUARI 2022

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Introductie
Vanaf 1 januari 2022 zorgt het Grondwettelijk Hof voor een evolutie inzake btw op esthetische ingrepen en de btw-vrijstelling voor paramedische beroepen door de
btw-regelgeving in overeenstemming te brengen met de Europese richtlijn.

Omschrijving
Dit houdt in dat alle gereglementeerde medische of paramedische beroepsbeoefenaars bij het verstrekken van medische verzorging zonder therapeutisch doel
onderworpen zijn aan een btw-tarief van 21%. Voor artsen is dit reeds het geval bij het aanrekenen van esthetische prestaties. Anderzijds kunnen nu ook de leden van
een niet gereglementeerd paramedisch beroep ook genieten van de btw-vrijstelling.
Het Grondwettelijk Hof hee in 2019 eveneens bepaald in een uitsluiting van de btw-vrijstelling voor diensten, leveringen van goederen die nauw samenhangen met
medische prestaties van ziekenhuizen. Zo zullen ziekenhuizen op de verhuur van televisie op patiëntenkamers, schoonheidsbehandelingen en parking 21% btw
moeten aanrekenen vanaf 2022. Wat voor hen eveneens een aanpassing vergt.
Deze regel geldt uiteraard niet voor de kleine onderneming.
In deze webinar gaan we dieper in op de gevolgen voor uw klanten in de medische en paramedische sector van deze wijziging in de btw-wetgeving.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Boekhouders, fiscale profielen en consultancy voor de medische sector.

Bijkomende info
Vormingspunten ITAA in aanvraag.
ATTESTEN
Als erkend vormingsoperator doen wij het nodige zodat de gevolgde uren permanente vorming automatisch in uw elektronisch jaarverslag terug te vinden zijn.
Gelieve uw ITAA-lidnummer door te geven bij inschrijving onder het veld opmerkingen.
De aanwezigheden worden ten laatste een maand na het beëindigen van de opleiding doorgegeven.
Livestream
Deze opleiding wordt opgenomen zodat u ze achteraf kunt herbekijken. Gelieve rekening te houden dat bij uitgesteld kijken er geen attest permanente vorming kan
worden uitgereikt aangezien uw antwoorden op de aanwezigheidsvragen en eindtoets niet meer live worden geregistreerd.

PROGRAMMA
Historiek in de btw-wetgeving art 44§1,1 en art 134 van de btw-richtlijn
Welke beroepen worden bedoeld?
Zijn er uitzonderingen?
De wetsaanpassingen en de gevolgen voor:
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De beoefenaars van de gereglementeerde medische en paramedische beroepen
De beoefenaars van de niet-gereglementeerde medische en paramedische beroepen
De ziekenhuizen
Wie zullen gedeeltelijke belastingplichtigen worden

DOCENT
Gilles Tack: Zaakvoerder Tacks Consultings

WWW.SYNTRAWEST.BE

PAGINA 2 VAN 2

